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Samråd gällande ansökan om tillstånd för anläggande av GC-Väg 
mellan Solberga och Skärlöv 
 

Ölands Naturskyddsförening (ÖN), krets av Svenska Naturskyddsföreningen, har beretts tillfälle 
att yttra sig över rubricerade ärende och vill härav framhålla följande synpunkter. 

Vi finner det utan tvekan positivt att ytterligare en sträcka av cykelväg nu kan anläggas, med det 
långsiktiga målet att få en bra möjlighet till naturnära cykling på en väg av god kvalitet, och 
skild från övrig trafik. Allt bättre cykelvägar torde också gynna fossilfria transporter, öka 
tillgängligheten till vår natur och därmed en hållbar turism. 

Sträckningen till största delen planerad att gå på den gamla banvallen, delvis kanske snarast en 
form av ruderatmark på ditschaktat material. Samtidigt är det bra att utnyttja järnvägsbanken för 
GC-väg, det bidrar till kulturhistorisk kontinuitet och ett extra upplevelsevärde. 

Höjden blir i huvudsak på samma nivå som den nuvarande banvallen, så den kommer knappast 
att störa landskapsbilden.  
Det är bra att GC-vägen inte avskiljs från betesfållorna. Djuren upprätthåller hävden, de bidrar 
till artrika vägrenarna och minskar skötselbehovet. Erfarenheterna från t.ex. Trosnäs sjömarker, 
visar att det går bra att hålla betande nötkreatur i fållor med en liten väg, möjligen asfalterad.  
 

Farhågor / tveksamheter 
Behövs verkligen tre meters bredd, två cyklars möte borde inte behöva kräva detta. 
De risker för viss flora som verkar föreligger är måttliga, och i vissa fall kan man troligen flytta 
eller kompensationsgynna förekomst av växter som kanske måste offras för den goda saken.  
Det vore önskvärt att den nya GC-vägens ytlager kunde bli någon form av grus, som är fallet 
mellan Kastlösa och Skärlöv, då detta gynnar att kanterna blir lite mer vegetationsinramade. 
Detta kräver kanske kräver mer skötsel, men det kan det vara värt, för ökad trivsel och känsla av 
naturlighet. 
 

Sammanfattningsvis finner vi anläggandet vara positivt, men med vissa reservationer, enligt 
ovan. 
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